A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.
Ref.
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
żebyś przyszedł pomiędzy ludzi.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
byś drzemiące serca obudził.

Józefie stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.
przynieście ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi x2

Nasz pan na pewno przyjdzie AE
czekaj na Niego ,gdyż on nie spóźni się fis DE
nasz Pan na pewno przyjdzie i nic mu nie przeszkodzi
Alleluja.......
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1.W Grudniowe noce, zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce,
Idzie przez pola pokryte szronem
Wiatr mu wydzwania piosnki znajome.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da
2.Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby przez chwile
Może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią nim dalej pójdzie.
3.Świeczki się jarzą w świerkach zielonych,
I złote gwiazdy wieńczą korony,
Bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
Lecz o Nim o Nim nikt nie pamięta.

Do stajenki, do stajenki,
gdzie leży maleńki.
Do stajenki, do stajenki,
gdzie maleńki Jezus.
Ref.
Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki
chwalą z aniołami Pana nad panami,
chwalą z aniołami Pana nad panami,
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie niebo jaśnieje.
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie maleńki Jezus.
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Jezus, Jezus malusieńki
Chodźmy wszyscy do stajenki
Powitajmy Go x2
On jest Panem
Jest miłością
Wielkim darem i radością
Powitajmy Go x2
1. Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon ,już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Ref: Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
2. Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zbudziło
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Ref: Maleńka miłość zbawi świat
Maleńką miłość chronimy przed lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej miłości maleńkiej.
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1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj, śliczne Paniąteczko.
2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu !
3. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.
4. Cicho wietrzyku, cicho południowy.
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
Li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu !

Jesteś radością mojego życia,
O, o, o Panie mój?
Ty jesteś moim Panem,x3
na zawsze jesteś Panem mym.
Jesteś Miłością ...
Jesteś Nadzieją ...
Jesteś Pokojem ...
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1. Ukazał nam się Anioł 2x
Zleciał z nieba i zaśpiewał o Bożej Dziecinie
Zleciał z nieba i zaśpiewał: GLORIA!Ukazał nam się Anioł
2x
Cały w bieli drogę ścielił białymi płatkami
Cały w bieli drogę ścielił: GLORIA!
Prowadź nas Aniołku prowadź!
Daj nam nieba zakosztować 2X
2.Ukazał nam się Anioł 2x
Owce się go przestraszyły, dzwonkami dzwoniły
Owce Się go przestraszyły: Be..e.e.eee,
Ukazał nam się Anioł2x
Pastuszkowie się cieszyli i w drogę ruszyli
Pastuszkowie się cieszyli: Hej, Hej.

1. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan.
Ziemia śpiewała z nut niebiańskich bram.
Ref. Raduj się, śpiewaj pieśń
Oto Król narodził się, Jemu cześć.
2. Maryja cieszyła się widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonach Chylą głowy swe.
3. Mędrcy przybyli, znając miejsce to.
Złożyli dary uwielbiając Go.
4. Śpiewam o Panie sławiąc imię Twe.
U Twego żłóbka składam serce swe.
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1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
3.Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się!
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2
2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie!
3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria
To gloria, święta historia
Święta historia!
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1.Skrzypi wóz wielki mróz Wielki mróz na ziemi
Ref.: Trzej królowie jadą
Złoto mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda
2. A komóż takiemu, dzieciątku małemu
Ref.: Cóż to za dzieciątko
Musi być paniątko
Hej kolęda, kolęda
3. Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali
Ref.: W tę stronę do szopy
Prędko przybiegali
Hej kolęda, kolęda

1. Śliczna gwiazda wschodzi nam
już na niebie światłem lśni
Bo w Betlejem przyszedł Pan,
Jezus się narodził dziś.
Ref. Panie Jezu, Boża radość tak nastaje
Bo Ty jesteś z nami już.
I przed żłóbkiem serce moje drży, o Panie
Tak ze szczęścia, Boże mój. (2x)
2. Aniołowie grają Mu,
Pastuszkowie niosą cześć.
I ja Tobie, Jezu mój
Serce moje daję też.
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W żłóbku będzie Ci najlepiej Mój synku kochany /e D a e
Otulimy Cie miłością, przykryjemy sianem /e D a e
Ref.:Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom /G D a
GD
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
W niebie trony i salony Mój synku jedyny /e D a e
Tu na ziemi skromny żłóbek biednej dzieciny /e D a e
Ref.:Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom /G D a
GD
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi! /x2
Alleluja! x3
Chwała i cześć! /x2
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1.Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi,
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj właśnie dla nas Chrystus się narodził.
Do nas przyszedł bo ukochał wszystkich ludzi.
Ref.:Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była.
2. Już pasterze, prości ludzie, idą z dala
Oddać pokłon Tobie, Panu nad panami.
Myślą sobie: "Jakaż łaska nas spotkała,
że Pan przyszedł, że chce mieszkać razem z nami."
Ref.:Teraz śpij, Dziecino mała…
3. A ze wschodu przyszli pieszo Trzej Królowie.
Każdy myślał: Coś wielkiego dziś zobaczę".
I zdziwili się ci wielcy monarchowie,
że ich Pan jest malusieńki i że płacze.
Ref.:Nie płacz już, Dziecino mała,
Nie płacz już, Dziecino miła.
Ziemia tym Cię zasmuciła,
że tak mocno w grzechu tkwiła.
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1.Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref.:Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!
2.Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem:
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.
3.Mówisz, że chcesz dla nas być obroną
I ratować dusze, które toną.
4.Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
Więc żądałaś po trzykroć pokuty.
5.Bernadecie wskazałaś różaniec,
Że dla grzesznych, to obrony szaniec.
Święta Maryjo, Królowo
Naszych codziennych spraw
Prowadź nas jasną drogą
/Prowadź nas jasną drogą
Aż do niebieskich bram
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1. Maryjo śliczna Pani
Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata Królową Tyś gwiazdą na niebie
Tyś nas wiedziesz przez Jezusa wieczny tron.
Raf.: Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był by w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.
2. Maryjo śliczna Pani
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach
Usłysz Pani błaganie pomóż nam.

Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas,
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Swoją miłość mu dajmy ...
Swoje serca mu dajmy ..
Swoją wiarę mu dajmy…
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Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię
trzeba już wstać i pora je siać !
sieje je sieje je
sieje je …..
Niektóre ziarna padną na skały
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary
Trzeba już wstać i pora je siać !
Ref.: A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto
a eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto
Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać !
1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku,
Jezus i w południe,
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok.
2. Kochaj Go, kochaj Go o poranku...
3. Wielbij Go, wielbij Go o poranku...
4. Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu o poranku...
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1. Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe.
2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
było to pragnieniem w sercu mym.
Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię,
aby imię Twe znał cały świat.
3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary,
Pobłogosław wino to i krew.
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy,
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.

Jesteś Królem,Jesteś Królem,Królem jest Bóg. x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. x2

Ofiaruję Panie Ci cały mój świat, całe me życie,
Ofiaruję to, co mam, więcej już Panie, dać nie umiem,
Weź o Panie, duszę mą, weź o Panie serce me,
Weź o Panie wszystko co mam
Przecież Panie ja kocham Cię.
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1. Łucja, Franek i Hiacynta Pracowite, proste dzieci
Otrzymały znaki z nieba Zobaczyły Pannę Świętą
O jak piękna jesteś Pani, W białej szacie, w blasku złota
Pytasz czy chcę ofiarować Swoje życie Panu Bogu
Ref: Boże mój, wierzę w Ciebie, Wielbię, ufam, kocham
Cię.
Błagam, przebacz ludziom, którzy Grzechem obrażają
Cię.
2. Płaczesz Matko bo tak wiele Twoich dzieci ginie w ogniu
Nikt się nie chce modlić za nich, Dźwigać krzyża w ich
intencji
Smutna Pani z tej boleści pokazałaś dzieciom piekło
by modlitwą i ofiarą ratowały świat przed klęską
3. Pani na zielonym dębie W prawej dłoni masz różaniec
Prosisz o przyjęcie cierpień jakie zsyła na mnie Bóg
Już wiem jak mam pokutować Jak się modlić, wynagradzać.
Z poświęceniem i z różańcem Będę pełnił Bożą wolę
4. Panno Święta chcę zamieszkać
w Twoim Sercu jak w schronieniu
Tam Twój Syn rozdaje łaski Nie odmówi Ci niczego
Będę dzielić się miłością Jak Hiacynta z ubogimi
By braterstwo budowało w Imię Boże raj na ziemi

Niebo to najwspanialsze z miejsc,
łaska, chwała czeka tam cię,
Boga twarz zobaczysz też
niebo najwspanialsze z miejsc ja mówię wam że...
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Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
Przyjdź ze śpiewem ludu święty,
sław Jezusa Twego Zbawcę,
wspaniałego Króla chwały.
Śpiewajmy Panu bo Jego chwała wiecznie trwa
Śpiewajmy Panu z radością klaszczmy w dłonie swe
Śpiewajmy Panu bo On jest żywy pośród nas
Śpiewajmy Panu Alleluja

Jeśli radość w sercu chcesz mieć,
Radość, która wiecznie ma trwać,
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę,

W moim sercu mieszka bóg
A jego flagą radość jest
W moim sercu mieszka bóg
A jego flagą radość jest /2x
Podniosę flagę wysoko wysoko/2x
Niech pozna pozna cały świat/2x
Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą/2x
Niech pozna pozna cały świat/2x
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1.Ty wiesz, że tak niewiele mam
A chce ci Jezu dużo dać
Jak wdowa swój ostatni grosz
Na tacę serce ci damx2
2.I proszę zamień je na chleb
Tak biały jak najbielszy śnieg
A w kroplę wina moją łzę
Tę smutną, którą Ty wiesz
3.I błogosławię ciebie wciąż
Że grosz zamienić możesz w skarb
A w zamian za nasz mały dar
Samego siebie nam dziś dasz

Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chce śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy za to, że trzyma nas ręką swą

Czcijmy Jezusa czcijmy Go(4x)
Powstał z martwych(2x)
i On żyje na wieki już
Powstał z martwych (2x)
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstania ten dzień
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1.Mały listek jak liścik wpadł do moich rąk
Chodzę, czytam i myślę skąd się tutaj wziął
Bona listku ktoś napisał takie piękne słowa
Przez aniołka Bóg mi mówi, że mnie bardzo kocha
Ref.: Jestem ukochanym dzieckiem Boga
Jestem. Jestem, jestem/2x/
2.Mały listek od Ojca to miłości znak
W moim sercu zachowam ten cudowny skarb
Jego słowa jak motylki we mnie wielka radość
Przez aniołka Bóg mi mówi że ma do mnie słabość
3.On stworzył Cię z miłości
By miał kogo kochać
Pozwala mówić Tato
Więc głośno, głośno wołaj.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.
Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,
moją pracę i mój sen,
wszystko, co drogie mi, Panie, ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję,
moim Królem jesteś Ty.
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.
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1. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach
Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom
3. I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! x3
Wezwij Imię Twojego Pana, i On zbawi Cię! x4

Te Deum Laudamus
jak wielki jest nasz Pan.
Cała ziemia Cię wielbi i śpiewa Tobie pieśń
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Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan/x4
On żyje/x4
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan
Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
i my mamy się Nim z ludźmi dzielić
1.Chleba tego nie zabraknie
rozmnoży się podczas łamania
Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania
2.Nikt nie zapala lampy,
żeby ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem darzy
trzeba z tym światłem iść w drogę.
3.Odrzućmy zwątpienie i trwogę
Choć świat się śmieje z proroków
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu
Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje
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1.Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień
2.W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!
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1. Pewnej nocy łzy z oczu mych
otarł dłonią swą Jezus
i powiedział mi: „Nie martw się,
Jam przy boku jest twym.”
Potem spojrzał na grzeszny świat
pogrążony w ciemności,
i zwracając się do mnie,
pełen smutku tak rzekł:
Ref.: „Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę,
jeśli zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich."(2x)
2. Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok.

Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce,
uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce,
uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów,
sławię Twoją miłość o Zbawco mój.
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Święte Imię Jezus,/2x
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię. (2x)
Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /2x
Ref.:Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.
1. Na ruchliwe ulice,
Zabieganych ludzi.
Gdy noc się już kończy,
A ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie
Z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących,
Cierpiących na pryczach.
2. Pociesz zrozpaczonych,
chleba daj głodującym.
Modlących się wysłuchaj
i wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole
na wszechświat, na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół,
dziecko wzywające Ciebie.
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1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Ref.: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.
2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony ten kto wierzy choć nie widział
Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
1. Ja wierzę, że to Jezus,
wierzę, że on Synem Boga jest.
On zmarł i powstał aby żyć,
i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz,
On tu teraz jest, stoi pośród nas,
ma moc nas teraz uzdrawiać,
uzdrowienia moc,
ma przebaczenia dar.
2. Ja wierzę Tobie, Panie,
wierzę, że Tyś Synem Boga jest...
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
i za cenę śmierci życie dać.
Wierzę, że tutaj jesteś(Ty jesteś tu),
stoisz pośród nas (stoisz pośród nas)
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),
masz przebaczenia dar
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1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Do naszych serce, do naszych dni / x2
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię.
Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x
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Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,
padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości, Święty, Święty Bóg
miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata
strony.
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Roraty 2017 - Strażnik skarbów
1. Mówił nie za wiele, robił to co trzeba
włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda
misję miał na ziemi, taką dla świętego
Bóg mu dał za żonę Matkę Syna swego

Ref: Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest
Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest

2. Chociaż pracowity, jak na swoje czasy
wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy
serce pełne wiary, broda jak z portretu
wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu
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1.Radość tchnij w serce me, D
Bym Cię chwalił, G
Radość tchnij, proszę, w serce me. D A7
Radość tchnij w serce me, DD7
Bym Cię chwalił, G g
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój. D A D
Ref:Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna! D G
Śpiewaj Panu, który Królem jest – jest królem! A DGA
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna! D G
Śpiewaj Panu cały dzień. A 7D
2.Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Pokój tchnij, proszę w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku także chwalił Cię.
3.Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij, proszę w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię.
4.Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Wiarę tchnij, proszę w serce me.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Bym modlitwą także chwalił Cię.
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Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, G
Nasze smutki, radości i blaski. D7 G
A Ty Bogu je zanieś, E a
połączone w różaniec, D7
Święta Panno, Maryjo pełna łaski. G D7 G
1.My także mamy małe zwiastowanie, G E a D7
My też czekamy Twego nawiedzenia, G E a D7
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy, G E a D7
W tajemnicach radosnych, G D7
módl się za nami. G D7
2.Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych - módl się za nami.
3.My także mamy swą ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych - módl się za nami.

28

Zobaczcie, jak wielką miłością
obdarzył nas Ojciec!
Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja!
2. On nazwał nas swymi dziećmi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
3. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni.
4. Będziemy widzieć Pana,
takiego, jakim jest.
5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję,
podobnie jak On jest święty.

Do Maryi tup, tup tup, oj, tak, tak, D A h G
By Maryi pójść do stóp, oj, tak, tak, D A h G
Bo Maryja Matką Boga jest,D A h G
Chwała Jej za to i cześć. D A h G
2. Bo Pan Jezus w piłkę grał, oj, tak, tak,
I też swoich kumpli miał, oj, tak, tak,
Bo Pan jezus też wesoło się śmiał,On także dzieckiem był
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Chcę wywyższać Imię Twe G C D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę G C D
Panie dziś raduję się G C D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić G C D
Z nieba zstąpiłeś i chcesz G C D
prowadzić mnie C G
Na krzyżu zmarłeś, G C D
by mój zapłacić dług D C G
Z grobu wstałeś i dziś G C D
nieba Królem jesteś Ty h e
Chcę wywyższać Imię Twe C D G

Król Królów, Pan Panów chwała Alleluja d Ad
Jezus Książę pokoju, chwała Alleluja

Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja x2 eGDhe
On kocha mnie, on kocha mnie Alleluja x2 aeDhe
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Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie GeaD
Ref: Trzymaj mnie mocno dziś
Zawsze chcę przy tobie być Panie x2
Boża radość wypełnia mnie Panie.
Boża miłość wypełnia mnie, Panie
Boży pokój wypełnia mnie, Panie.
Jeśli radość w sercu chcesz mieć GhCD
Radość, która wiecznie ma trwać
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3
I moc, głoś chwałę i moc.
Głoś chwałę i cześć nanana.
WSZYSTKIE MOJE TROSKI
1.Wszystkie moje troski i kłopoty, D fis h
W Twoje ręce składam, Panie mój. GeA
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, DFishe
Byśmy idąc nieśli Imię Twe. /2x GAD
2.Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat.
3.Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią,
Uczysz mnie codziennie mądrości, swoim słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.
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Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
Bo one dają wciąż tak jak dawały
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie
Jak dar, bo Twój jestem cały.

DAD
GDA
DADG
DeA
DAD
GDA
DADG
DeA

D
fis
G e H7
Ref.: Daję ci serce moje, Panie,
G
A
D A
Daję ci silne ręce moje,
D
fis
G
e H7
Dodawaj sił im nieustannie,
G
A
D
(A)
By udźwignęły świat (ku Tobie!).
2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
Jak chleb powszedni dawałeś.
O Panie, naucz człowieka tej sztuki,
By sercem patrzył, miłował i bronił,
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona,
I miłość podajesz na dłoni.
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Wybrał nas Bóg do zbawienia
Zaprosił do chwały Jezusa
On tak nas ukochał, że zawisł na krzyżu
Więc życie oddajmy mu.
Aniele, aniele, niebieski posłańcu
AEA
Przy mnie stój, przy mnie stój
W tańcu i w różańcu.
Aniele, aniele wysłanniku Boga
Czuwaj, bo czuwaj bo niebezpieczna droga.
Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło,
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba.
Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby, A E A
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba.
Aniele, aniele...
Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.
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Bóg jest tu, Bóg jest tam!
D fis
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam! G A
Światłem jest, w ciemną noc
D fis
i w modlitwie mej słyszę Jego głos!
GA
Bóg jest tu, dobry jest!
GA
W każdy czas!!!
GAD
Ref: Kiedyś wino i chleb A D E
Teraz Ciało i Krew
AD E
Możesz wierzyć lub nie fis D E
To naprawdę dzieje się D d A E
1.Ciągle czekasz na cud fis D E
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec D
Cud największy dzieje się
d
2. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Nasz Pan jest potężny w mocy Swej, (e) C G D
króluje nad nami dziś;
eC
Z nieba rządzi w mocy,
G
miłości, mądrości Swej!
GDe
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Stoję Panie u Twych drzwi, czekam aż otworzysz mi
DCGD
Ty uczyłeś jak mam żyć, ja mądrzejsza chciałam być
Ciemno jest, boję się, nie chcę tego, nie, nie, nie
Teraz wiem, zrobiłam źle, Panie błagam, ratuj mnie!
Ref: Puk, puk, puk - oto ja!
Zagubiona owca Twa
Puk, puk, puk - czy to Ty?
Jezu proszę otwórz mi!

DC
GD

2. Całe życie uczysz nas, ta nauka czasem idzie w las
Chciałam dobrze, wyszło źle, jak tu nie załamać się?
Stoję ,Panie, u Twych drzwi, czekam aż otworzysz mi
Teraz wiem, to był błąd, Panie błagam, weź mnie stąd!
Santo subito, subito santo
Kto chodzi po wodzie, buduje na skale, szanują go ludzie,
kochają górale
Kto modli się stale, przynosi nadzieję, kto walczy wytrwale,
na końcu się śmieje.
Santo subito, subito santo – Święty natychmiast
Santo nie ma to tamto!
2. Kto niebo otwiera dla innych ludzi,
Chociaż wcale nie krzyczy, ze snu ich budzi.
3. Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody
chociaż lata mijają, on ciągle jest młody.
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Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
D e A D fis h
I powiedział mi: ,,Nie martw się, jam przy boku jest twym.
e A7 D (G D)
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
D e A D fis h
I zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł:
e
A7 D (GD)
Powiedz ludziom, że kocham ich,
De
że się o nich wciąż troszczę.
A7 D D7
Jeśli zeszli już z moich dróg,
e
Powiedz, że szukam ich.
A7 D (GD)
2. Gdy na wzgórzu Golgoty życie za nich oddałem
to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.
1.Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień, D A D G A
moją pracę i mój sen, wszystko, co drogie mi,
Dh G A
P
anie, ofiaruję Ci.
D D7
Bo dla Ciebie ja żyję, moim Królem jesteś Ty. GA D h
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci. G A D
2. Panie Jezu, weź moją słabość i łzy,
I powroty do Twych drzwi, i
te chwile, gdy świat,
mi się zdaje tęczą lśnić.
Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,
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Jesteś światłem mym,
Moje życie, ja ofiaruję Ci.
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